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Besluitenlijst Commissievergadering 13 juni 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: C.A.J.M. Goossens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst:  E.J.C. de Regt, R.G.J. van Broekhoven, Y.A.J.M. de Beer-van 

Kaam, P.L.F. Raijmaekers VLP W.C.H. Brouwers, M.C.W. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. 

Verstraten, S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein, G.J. Vruwink GroenLinks N. El Azzouzi, N.W.R. Klaver 

CDA: R.C.A.W. van Nassau, A.S. Hamans SP: W.J.H.P. Beens van Zundert, A.A. Maas-Cleeren, 

PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch, E.J.M. Stroop D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. 

Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: J.J.M.M. 

Wezenbeek, K. Kraak 

College: J.M.L. Niederer, C.A. Lok, A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad, I.M. 

Raaijmakers 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De SP-fractie, de fractie van de ChristenUnie en de fractie van GroenLinks hebben aangegeven 

niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij agendapunt 4 – Raadsvoorstel 

beleidsdocument Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 2019-2023.  

 

De SP heeft daarnaast aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 6 – Raadsvoorstel aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019. 

 

GroenLinks heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 7 – Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 23 mei 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel beleidsdocument Veiligheidsregio Midden en West Brabant 
2019-2023 “Samenwerken aan veiligheid en veerkracht” 
De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat elke Veiligheidsregio dient te beschikken over een regionaal 
risicoprofiel en een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 
Veiligheidsregio. Op 4 juli 2019 zal het Algemeen Bestuur de plannen en voorstellen definitief 
vaststellen, nadat de gemeenteraden van de 24 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen en wensen kenbaar te maken. Het 
college adviseert de gemeenteraad zienswijzen en wensen in te dienen. Deze zijn verwoord in het 
raadsvoorstel.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Er is een onderzoeksopdracht uitgezet in de regio om te kijken of er 1 of meerdere -te denken valt 
aan 1 in West- en 1 in Midden-Brabant- zgn. Risk Factories moeten worden opgezet. Dat 
onderzoek loopt en daar komt de burgemeester bij de raad op terug want dit heeft wel financiële 
consequenties. 
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De CDA-fractie heeft ingebracht dat er in het kader van duurzaamheid veel innovatie wordt 

toegepast (denk aan zonneparken, elektrische auto’s e.d.) en merkt op dat de veiligheidsrisico’s 

hieromtrent niet nader in het risicoprofiel zijn opgenomen terwijl ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid wel nieuwe risico’s met zich meebrengen. Burgemeester Niederer heeft aangegeven 

dat dit punt alsnog zal worden meegenomen in de zienswijze. Het raadsvoorstel zal hierop worden 

aangepast. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 

 
 

5. Raadsvoorstel Jongerenroos 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen, op basis waarvan aan 
jongeren tot en met 25 jaar in de gemeente Roosendaal, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de gemeente Roosendaal, de Jongerenroos (jongerenonderscheiding) kan 
worden toegekend. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

 
Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat het doel van de jongerenroos ook is het stimuleren 
van belangeloze inzet door jongeren voor de samenleving. De CDA-fractie heeft hierbij de vraag 
gesteld of je deze onderscheiding dan moet uitreiken op de Nieuwjaarsreceptie, omdat de 
doelgroep daar over het algemeen niet vertegenwoordigd is. Het CDA stelt voor om in plaats 
daarvan de Jongerenroos uit te reiken op de jaarlijkse Dag van de Democratie, een dag die 
speciaal voor Jongeren bedoeld is. Mevr. Vermeulen (VVD), die in de voorbereidingsgroep zitting 
nam, geeft aan dat er juist bewust gekozen is voor een evenement met een open publiek (dus 
toegankelijk voor iedereen). Dit omdat bij de uitreiking ook de familieleden van de jongere aanwezig 
moeten kunnen zijn.   
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 

 
Wel wil het CDA nog met de voorbereidingswerkgroep het moment van uitreiken nader bespreken. 

 
 

6. Raadsvoorstel aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019  
Het HPO 2019 is in januari besproken in de raad. In de afgelopen maanden zijn aanvullende 
aanvragen op basis van een spoedprocedure ingediend. Deze aanvragen zijn door het college 
goedgekeurd, maar vanwege de hoogte van de investeringen moeten de benodigde kredieten door 
de raad worden gevoteerd. Deze worden middels dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

 

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er mogelijk nog een aanvullend HPO 2019 richting 

de raad komt m.b.t. De Stappen. 

 

Ten aanzien van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting primair onderwijs heeft 

wethouder van Ginderen aangegeven dat hij in goed gesprek is met de schoolbesturen. Dit heeft 

tijd nodig, maar de verwachting is dat dit voor het einde van dit kalenderjaar zal zijn afgerond.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 
 
 

7. Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 
Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2020 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties 
die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen 
(voorlopige) jaarrekeningen 2018 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. 
Portefeuillehouders: wethouder Theunis, burgemeester Niederer, wethouder Lok, wethouder van 
Ginderen, wethouder Koenraad, wethouder Raaijmakers. 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij vindt dat de gemeente goed in control is op de 
verbonden partijen. 
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Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West heeft wethouder Lok 

aangegeven dat er nog een begrotingswijziging zal volgen. Wethouder Lok hoopt deze begin juli te 

kunnen aanbieden. 

 

Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Werkplein heeft wethouder van Ginderen 

aangegeven dat hij, conform het verzoek van de ChristenUnie, een schriftelijke reactie zal 

verzorgen op de inhoudelijke stand van zaken ten aanzien van de aanpak m.b.t. statushouders.  

Ten aanzien van de vraag van de VVD m.b.t. beschutte werkplekken heeft wethouder van Ginderen 

toegezegd dat hiervan een overzichtje richting de raad komt. 

 

Op de vraag van D66 of er bij de GGD mogelijkheden zijn ten aanzien van het vaccineren van 

jongvolwassenen/volwassenen die medisch beschikkingsrecht hebben, die niet hebben 

deelgenomen aan het rijksvaccinatieprogramma maar die alsnog gevaccineerd willen worden, heeft 

wethouder Koenraad aangegeven dat dit volgens haar wel kan maar dat zij dit dan zelf moeten 

betalen omdat dit buiten het rijksvaccinatieprogramma valt. Wethouder Koenraad heeft hierbij 

aangegeven dat zij dit wel nog bij de GGD zal navragen en de raad hier schriftelijk een uitgebreider 

antwoord op zal doen toekomen. Daarbij heeft wethouder Koenraad tevens het aanbod gedaan om, 

indien de raad dit wenst, een informatiebijeenkomst met/bij de GGD te organiseren.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 
 
Na het in werking treden van de Omgevingswet (2021) gaat een meer integrale benadering van de 
fysieke leefomgeving gelden waardoor onder meer de aspecten veiligheid en gezondheid een veel 
prominentere rol gaan spelen in omgevingsplannen dan nu het geval is in bestemmingsplannen. 
Met name de OMWB, Veiligheidsregio en GGD hebben veel expertise op deze gebieden. Het CDA 
en D66 kondigen gelet daarop een motie aan, waarin deze drie gemeenschappelijke regelingen 
zullen worden gevraagd, al dan niet gezamenlijk, om een advies op te stellen specifiek voor de 
gemeente Roosendaal op het gebied van veiligheid en gezondheid in de fysieke leefomgeving.  
De ChristenUnie heeft aangegeven graag over deze motie mee te willen denken.  
 
 

8. Raadsvoorstel Eerste wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019 
Als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum per 1 augustus 2019 dient 
de verordening afvalstoffenheffing 2019 te worden aangepast. In deze wijziging zijn de 
consequenties verwerkt als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum aan 
de Vaartkant.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Op de vraag van de ChristenUnie of er maatwerk kan worden geleverd bij kwetsbare groepen als 
het gaat om (de kosten van) het aanbieden van restafval, heeft wethouder Koenraad aangegeven, 
dat als mensen in probleem komen, dat dit zeker kan en dat dit via WijZijn ook wel wordt 
opgespoord. Daarbij is het voornemen om de reizende milieustraat uit te breiden en daar zit WijZijn 
ook bij. Daarbij zal er ook ondersteuning komen op het nieuwe grondstoffencentrum wanneer men 
bijv. zelf een bank uit elkaar wil halen. Wethouder Koenraad heeft op vraag van het CDA 
aangegeven dat hier op het nieuwe grondstoffencentrum ook ruimte voor is.  
 
Er komt een aanpak voor zwerfafval en illegale dumping. Dit zit in de Kadernota 2020.   
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 
 
D66 overweegt een amendement, om de tikken die resteren bij een deel van de inwoners op het 
moment dat het nieuwe grondstoffencentrum in gebruik wordt genomen, om te zetten in een 
beperkt krediet (geldig tot het einde van dit jaar) dat ingezet kan worden voor het inleveren van 
restafval. Dit als kleine compensatie. De fracties van het CDA en VLP hebben aangegeven over dit 
amendement mee te willen denken.  

 

 

9. Eigenstandige motie verlenen subsidie aan stichting Heerl’k 
Met deze eigenstandige motie wordt voorgesteld om aan Stichting Heerl’k een subsidie van 3.000 
euro te verlenen ten gunste van de lokale kerstmarkt 2019.  
Steller: Eric de Regt (Roosendaalse Lijst) 
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Deze motie gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 

 

De fractie van VLP vraagt zich af of het niet mogelijk is om het overgebleven subsidiebedrag uit de 

pot maatschappelijke initiatieven voor een tweede ronde aan te bieden. Dit zou andere initiatieven 

ook de kans bieden om in aanmerking te komen voor geld uit de subsidiepot. 

 

 

10.  Raadsmededeling 10-2019 Roosendaal Futureproof 2017-2021 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de stand van zaken (1 januari2019) van de 
acties die zijn opgenomen in Roosendaal Futureproof 2017-2021. 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de raad over Roosendaal Futureproof 1x per jaar een 
stand van zaken gepresenteerd krijgt. 
 
De VVD heeft ten aanzien van de Blijverslening gevraagd hoeveel gebruik hiervan is gemaakt tot 
nu toe en wat er met het budget gaat gebeuren mocht deze pot niet opgaan. Wethouder Koenraad 
heeft aangegeven hier schriftelijk op terug te zullen komen.   
 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering van 20 juni 2019. 

 

De fracties D66 en GroenLinks hebben aangegeven nog aanvullende schriftelijke vragen te zullen 

stellen. 

 

 

11.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 


